KFUK-KFUM Centrals stadgar
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§ 1 ÄNDAMÅL
KFUK-KFUM Central är en förening för alla åldrar med ändamål att hjälpa barn och ungdomar att växa
upp till demokratiskt skolade samhällsmedlemmar genom en helhetssyn på människan.
Vår triangel symboliserar kropp, själ och ande. Rörelsen vilar på kristen grund och demokratiska
värderingar.

§ 2 ANSLUTNING
Föreningen ska vara ansluten till KFUK-KFUM Sverige och är genom detta anslutet till KFUKs
Världsförbund och KFUMs Världsförbund vilket innebär att föreningen verkar i överensstämmelse med
de två världsförbundens grundvalar.

§ 3 MÅL
KFUK-KFUM är en gränsöverskridande internationell kristlig ungdomsrörelse med helhetssyn på
människan. Vår triangel symboliserar utvecklingen av kropp, själ och ande. Vi välkomnar alla i vår
gemenskap och vi betonar speciellt vikten av unga människors inflytande.
Vi vill:
-

Skapa meningsfulla mötesplatser där unga människor utvecklas

-

Genom vår verksamhet inspirera till tro, kärlek och engagemang

-

Stimulera till personligt ansvarstagande i samhället

-

Verka för gemenskap och för samverkan mellan människor och olika trosåskådningar

-

Verka för samarbete och gemenskap i ett mångkulturellt samhälle, som är baserat på övertygelsen
om människors lika värde

-

Verka för solidaritet och rättvisa

-

Genom vår verksamhet främja en hälsosam livsstil fri från missbruk

-

Ta aktivt ansvar för kommande generationers livsvillkor

§ 4 MEDLEMSKAP
Var och en som är medveten om föreningens ändamål och som vill verka enligt de uppställda målen kan
bli medlem genom att betala den av årsmötet fastställda medlemsavgiften till KFUK-KFUM Central eller
genom att betala medlemsavgift till en av KFUK-KFUM Centrals medlemsanslutna föreningar.
För att inneha rösträtt på föreningens årsmöte krävs det att medlemsavgiften för innevarande termin/år är
betald samt att medlemmen är röstberättigad. Röstberättigad medlem är den som fyllt 17 år och äldre,
övriga medlemmar äger inte rösträtt.
Medlem som särskilt gagnat föreningen, kan av årsmötet utses till hedersmedlem.
Utträde ur föreningen sker genom anmälan till föreningens styrelse eller till den medlemsanslutna förening
som medlemmen är ansluten till.
Medlem som trots påminnelse ej betalat medlemsavgift under ett år, anses ha utträtt vid årets slut.
Medlem som allvarligt skadar föreningen kan efter utredning uteslutas av styrelsen. Medlemmen äger rätt
att yttra sig om utredningen inför styrelsen. I avvaktan på styrelsens beslut kan föreningens ordförande
avstänga medlemmen.
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§ 5 STYRELSE
Styrelsen handhar KFUK-KFUM Centrals angelägenheter och är ansvarig för detta inför årsmötet.
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.
I styrelsen ska finnas ordförande samt sex ledamöter. Mandatperioden för ordförande är ett år och för
ledamöter två år.
Avgående förtroendevalda kan omväljas.
Styrelsen ska tillsättas utifrån kompetens och engagemang och bör sträva efter att ha en jämn fördelning
efter verksamhet, ålder och kön.
Till styrelseledamot kan endast väljas röstberättigad medlem.
Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra röstberättigade ledamöter är närvarande.
Som styrelsens beslut gäller den mening som företräds av en majoritet av närvarande röstberättigade
ledamöter.
Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Styrelsen har rätt att till sig adjungera personer med särskild kompetens.
Styrelsen utser inom sig en vice ordförande och inom eller utom sig en protokollssekreterare.
Styrelsen åligger att:
-

leda föreningens verksamhet

-

förvalta föreningens egendom

-

tillsätta utskott och arbetsgrupper samt utse ledamöter i dessa

-

anställa behövlig personal

-

till årsmötet avge verksamhetsberättelse och årsredovisning för närmast föregående kalenderår

-

att lämna förslag till verksamhetsplan för efterföljande verksamhetsår

-

att behandla förslag som inkommer från sektioner, grupper eller enskilda medlemmar.

-

att utse en eller flera representanter till bolagsstämmor i de bolag, där föreningen äger aktier.

-

att utse styrelseledamöter att väljas på bolagsstämmor i av föreningen ägda bolag och stiftelser.

§ 6 FIRMATECKNING
Rätten att teckna föreningens firma, KFUK-KFUM Central, har den eller de personer inom eller utom
styrelsen, som styrelsen utser till detta.

§ 7 RÄKENSKAPER
Föreningens räkenskapsår avser ett kalenderår.

§ 8 REVISORER
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper granskas av två revisorer. Revisorer samt suppleanter
för dessa ska väljas av årsmötet. Minst en revisor och dennes suppleant ska vara auktoriserade eller
godkända revisor. Revisorerna ska avge en skriftlig revisionsberättelse för föregående kalenderår samt en
rekommendation angående styrelsens ansvarsfrihet till årsmötet.

4

§ 9 ÅRSMÖTEN
KFUK-KFUM Centrals årsmöte ska hållas före april månads utgång. Styrelsen ska skriftligen kalla alla
medlemmar till ordinarie årsmöte minst sex veckor i förväg.
Inga andra frågor än de som finns med på dagordningen kan tas upp till beslut på årsmötet.
Möteshandlingar till årsmötet såsom verksamhetsberättelse, årsredovisning, verksamhetsplan,
propositioner och eventuella motioner med styrelsens förslag till beslut med anledning av inlämnade
motioner ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före årsmötet.
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Sektioner,
medlemsansluten förening och enskilda medlemmar äger rätt att motionera till årsmötet.
Vid ordinarie årsmöte kan även punkt förekomma om ”Utseende av hedersmedlem”. Förslag på
hedersmedlem kan lämnas av medlemmar. Förslag på hedersmedlem samt motivering ska vara styrelsen
tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Det är styrelsen som utser en eller flera hedersmedlemmar.
Hedersmedlemmarna presenteras på årsmötet.
Beslut av årsmöte fattas med enkel majoritet, utom i fråga om stadgeändring, upplösning av sektion eller
medlemsansluten förening, uteslutning av medlemsansluten förening och KFUK-KFUM Centrals
upplösning, då tillämpas bestämmelserna i paragraferna om dessa frågor.
Beslut fattas genom acklamation eller sluten omröstning om så begärs. Vid lika röstetal har årsmötets
ordförande utslagsröst. Vid personval används, vid lika röstetal, lottning. Röstning med fullmakt får ej
förekomma.

A Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmötes dagordning ska bl.a. omfatta följande:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två protokolljusterare samt rösträknare
4. Fråga om mötets behöriga utlysande och godkännande av dagordning
5. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av KFUK-KFUM Centrals årsredovisning samt disposition av resultatet.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Propositioner, däribland medlemsavgifter för nästkommande år, verksamhetsplan för
innevarande år
10. Motioner
11. Val av föreningsordförande för ett år
12. Val av fyra ordinarie styrelseledamöter för två år samt eventuella fyllnadsval för ett år
13. Beslut om antalet styrelsesuppleanter
14. Val av suppleanter för ett år samt beslut om inträdesordning för dessa
15. Val av två revisorer för ett år samt suppleanter för dessa
16. Val av fyra röstberättigade medlemmar, varav en sammankallande, som ska ingå i föreningens
valberedning till nästa årsmöte.
Vid ordinarie årsmöte kan även följande punkt förekomma
- Utseende av hedersmedlem
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B Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls då styrelsen anser detta påkallat eller då minst 10 % av KFUK-KFUM Centrals
röstberättigade medlemmar skriftligen så begär. På extra årsmöte får endast beslut fattas i ärenden som
är upptagna i kallelse som ska skickas ut till alla medlemmar senast tre veckor före mötet. I frågan om
röstning och dylikt gäller samma regler för extra årsmöte som för ordinarie årsmöte.

§ 10 VALBEREDNING
Vid årsmötet väljs en valberedning, bestående av 4 ledamöter, av vilka en är sammankallande.
Styrelsen har därutöver rätt att utse en ledamot till valberedningen. Valberedningen ska förbereda och
framlägga förslag till samtliga val som ska förrättas av KFUK-KFUM Centrals årsmöte.
Valberedningen ska ta hänsyn till representationen från olika sektioner, medlemsansluten förening, ålder
och kön vid sammansättning av sitt förslag. Valberedningens förslag till val vid ordinarie årsmöte ska
finnas tillgängligt samtidigt som övriga möteshandlingar till årsmötet.

§ 11 UTSKOTT
Styrelsen äger rätt att tillsätta utskott för olika frågor och arbetsuppgifter, särskilt föreningens
ekonomihantering. Instruktioner för utskott beslutas av styrelsen. l varje utskott ska minst en ledamot eller
suppleant från styrelsen ingå.

§ 12 SEKTIONER OCH MEDLEMSANSLUTNA FÖRENINGAR
I KFUK-KFUM Central kan det finnas både sektioner och medlemsanslutna föreningar.

A Sektioner
Sektioner kan bildas av KFUK-KFUM Central för särskilda verksamheter. En sektion kan ha egen styrelse
och egen ekonomi. En sektion är underställd KFUK-KFUM Centrals styrelse. KFUK-KFUM Centrals
styrelse äger rätt att bilda nya sektioner och starta ny verksamhet.

B Medlemsansluten förening
Bildandet av ny medlemsansluten förening ska beslutas av ordinarie eller extra årsmöte. För medlemskap i
en medlemsansluten förening gäller samma krav som för att bli medlem i KFUK-KFUM Central samt
eventuella krav från föreningen. Varje medlemsansluten förening utgör en självständig förening med egna
stadgar. Föreningens stadgar ska anknyta till KFUK-KFUM Centrals stadgar och ska innehålla regler om
ändamål och mål, styrelse, årsmöte, räkenskaper och revision.
-

Medlemsansluten förening har en självständig ekonomi och förvaltning som ligger utanför
KFUK-KFUM Central.

-

Medlemsansluten förening ansvarar för de ekonomiska åtagande som gjorts inom
föreningens ram.

-

Medlemsansluten förening får inte agera på ett sådant sätt att det kan skada
KFUK-KFUM Central.

-

KFUK-KFUM Centrals revisorer äger rätt att granska den medlemsanslutna föreningens
räkenskaper och förvaltning.

Medlemsansluten förening som klart distanserat sig från KFUK-KFUM Centrals ändamål eller mål, kan
uteslutas av årsmötet efter utredning. Ett sådant beslut måste fattas med 2/3 majoritet.
Medlemsansluten förening kan upplösas genom samstämmiga beslut dels av medlemsföreningens årsmöte,
dels av KFUK-KFUM Centrals årsmöte med 2/3 majoritet. Föreningens tillgångar ska vid upplösning
tillfalla KFUK-KFUM Central.
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Medlemmar i en medlemsansluten förening blir automatiskt medlemmar i KFUK-KFUM Central.
Medlemsansluten förening ska till KFUK-KFUM Centrals årsmöte upprätta medlemslängd där
röstberättigade medlemmar som betalt medlemsavgift för innevarande termin finns redovisade.
Verksamhet som inte bedrivs av medlemsansluten förening bedrivs av KFUK-KFUM Central och är
underställd dess styrelse.

§ 13 FAST EGENDOM
Beslut om föreningens köp av eller avyttring av fast egendom skall beslutas av ordinarie eller extra
årsmöte.

§ 14 UPPLÖSNING
KFUK-KFUM Central kan endast upplösas genom beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande
årsmöten med minst sex månaders mellanrum. Ett av dessa årsmöten skall vara ett ordinarie årsmöte.
Förslag om upplösning kan behandlas först sex veckor efter det att förslaget skriftligen inkommit till
föreningens styrelse. Förslaget om upplösning skall bifogas kallelse till årsmöte med ett särskilt yttrande
från föreningens styrelse. Efter beslut om eventuell upplösning ska föreningens tillgångar tillfalla KFUKKFUM Sverige under beaktande av de statuter som finns för de olika fonderna.
Under de första tio åren skall tillgångarna vare reserverade för eventuellt nytt KFUK-KFUM arbete i
centrala Stockholm som är anslutet till KFUK-KFUM Sverige.
Om inget KFUK-KFUM arbete uppstått i centrala Stockholm efter 10 år skall styrelsen för KFUKKFUM Sverige efter eget godfinnande fördela de medel som ej är bundna i särskilda fonder till
verksamheter i Stockholms län som uppfyller föreningens ändamål och mål.

§ 15 STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut med 2/3 majoritet av årsmöte, utom beträffande §§
1, 2, 3, 4, 13, 14 och 15 då ändringsförslag skall antas med minst 2/3 majoritet av två på varandra följande
årsmöten med minst sex månaders mellanrum varav ett skall vara ordinarie årsmöte.
För förslag om stadgeändring gäller samma tidsramar som för motioner.
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Revideringar
2008 reviderade årsmötet § 2 och 14:
” KFUK-KFUM Riksförbund ersätts till KFUK-KFUM Sverige”
2009 reviderade årsmötet § 2 och 14:
” KFUK-KFUM Riksförbund ersätts till KFUK-KFUM Sverige”
2010 tog årsmötet bort § 9, punkten 21:
”Redogörelse för Mathilda och Anna Roos stiftelse och beslut om ansvarsfrihet
för stiftelsens styrelse samt val av revisorer för stiftelsen” 2012 adderade årsmötet två punkter under § 5
Styrelse:
under Styrelsen åligger att utse representanter till bolagsstämmor i av föreningen ägda bolag utse
styrelseledamöter att väljas på bolagsstämman i av föreningen ägda bolag.
2012 tog årsmötet bort § 9 årsmöte punkten 19 i dagordningen:
Val av representanter till bolagsstämmor i av föreningen ägda aktiebolag.
2012 extra årsmöte §§ 4,5,7,9,11,12,14 och 15
2013 årsmöte beslöt angående §§4 och 15
2016 reviderade årsmötet § 9 angående proceduren för hedersmedlemmar.
2016 antog årsmötet som första beslut av två att anta § 3 målformulering i enlighet med KFUM Sveriges
stadgar
2017 antog årsmötet det andra beslut av två att anta § 3 enligt ovan
2018 antog årsmötet som första beslut av två anta styrelsens proposition om redaktionella ändringar där
huvudsyftet var att förtydliga namn vad som är förening, sektionsförening och sektion, samt rätta
språkmässiga fel.
2018 antog årsmötet ändring av §12 angående sektioner och medlemsanslutna föreningar.
2018 antog årsmötet ändring av §5 styrelsen
2018 antog ett extra årsmöte som andra beslut av två anta styrelsens proposition om redaktionella
ändringar där huvudsyftet är var förtydliga namn vad som är förening, sektionsförening och sektion, samt
rätta språkmässiga fel.
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